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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 ، نعم؟ نعم؟في األشرطة الرواية األولى فقط الطويلة حالمشرو  أظن لحديث جابر ؛الرواية األولى من بعد
 طالب:.......

 ما فيها شيء. يعني ما تبي..، األخرى سهلة ما تبي شيء سرد اتعلى كل حال الرواي
كره لوارد ذوهو الصادق ا "حدثنا جعفر بن محمد :حدثنا أبي قال :وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال" :يقول

 عبد هللا أتيت جابر بن :قال" ،محمد بن علي بن الحسين الباقرأبوه و  "ي أبيقال: حدثن" ،في الرواية األولى
وزاد في  ،ساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيلو  -صلى هللا عليه وسلم-فسألته عن حجة رسول هللا 

 على .زلعميرة بن األع، نعم ،ألعزلأبو سيارة اسمه عميرة بن ا "الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة
 .يعني عاري من الفرش التي تجعل فوقه ليركب عليه "ري حمار ع  

يقتصر ن المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سم -صلى هللا عليه وسلم-فلما أجاز رسول هللا " :يقول
وزون وال  يتجاس الم  دين بدينها من الح  من يألن هذه عادة قريش و  ؛يعني هناك بالمزدلفة "م  ويكون منزله ث  عليه 

 .ألنهم يزعمون أنهم أهل الحرم ؛يخرجون عن الحرم
 ."ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل" ،وجاوز المزدلفة ىيعني تعد   "فأجاز"

أن " ،ابقنفس اإلسناد الس "أبي عن جابر في حديثه ذلكا قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثن"قال: ثم 
ن باب موهذا  "«فانحروا في رحالكم ،نا ومنًى كلها منحرنحرت هاه»قال:  -صلى هللا عليه وسلم- سول هللار "

ال فاألصل االقتداء ب ،التخفيف والتيسير على الناس لتيسير على لكن من باب ا -عليه الصالة والسالم- هوا 
 .الناس والتوسعة صارت منى كلها منحر

 ذا الكالم لتقاتل الناس على موقفهه -عليه الصالة والسالم-لم يقل  ولو "«ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف»
 يعني مزدلفة. "«ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف»" ،ولشق ذلك عليهم

 د عن أبيهسفيان عن جعفر بن محما قال: حدثنا يحي ابن آدم قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنو "قال: 
ى الحجر تما قدم مكة أل -صلى هللا عليه وسلم-ن رسول هللا أ -رضي هللا عنهما-عن جابر بن عبد هللا 

ي بداية فألسود يأتي إلى الحجر ا ،أتى الحجر فاستلمه "فرمل ثالثًا ومشى أربعاً  ،ثم مشى على يمينه ،فاستلمه
ال استلمه بيدهالطواف   .إليه بشيء معه أو بيدهذلك أشار  فإن شق   ،فيقبله إن تيسر وا 

 ع تقاربموهو اإلسراع في المشي ل، م  ف الثالثة األشواط مع الر  يعني طا "فرمل ثالثاً  ثم مشى على يمينه"
إال اإلشفاق ن الرمل في بقية األشواط م -عليه الصالة والسالم-يمنعه ولم ، ومشى األربع الباقية ،ىالخط
 .عليهم

 ،م حمى يثربهوقد وهنتيأتي محمد وأصحابه  :رمل في عمرة القضاء قال المشركون والسبب في مشروعية ال
ثم  ،وخيب ظنهم وتوقعهم ،ورملوا معه -عليه الصالة والسالم-فرمل النبي  ،فجلسوا في جهة الحجر ينظرون 

ألن  ؛يمشي بين الركنين ،والرمل في عمرة القضاء في جل الشوط ال في كله ،ارتفع السبب وبقي الحكم
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يستوعبه  ،وط كامالا حجة الوداع الرمل يستوعب الش وفي -في األشواط الثالثة األولى-المشركين ال يرونه 
 .كامالا 
ضي هللا ر -عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ا أبو معاوية قال: أخبرنا يحي بن يحي حدثن"قال: ثم 

ال غير  "كان قريش ومن دان دينها: كان قريش ومن دان دينها :قالت -عنها قيقي تأنيث حتأنيث حقيقي وا 
 نعم؟ قبيلة؟
 :.......طالب

ال فهي  ،ومن دان دينها ،ولذا ذكر معه الفعل ،غير حقيقي  ؟م؟ عندك كانتمؤنث نعوا 
 طالب:.......

 ......كان إيه هذا الكالم
 طالب:.......

 .«وعرفة كلها موقف»، إيه
 طالب:.......

ان الذي المك هذاوقفت في " -عليه الصالة والسالم-الذي وقف فيه يعني في هذا المكان ، ني في هذا المكانيع
 ."أنا فيه وعرفة كلها موقف

 طالب:.......
 .لو كان مع الكاف هناك وهنالك ،ال ما يلزم

 طالب:.......
 ؟أو كل شيء في وقته ،يعني هل هذا سيق مساقاا واحداا في وقت واحد

 طالب:.......
 .في مكانه الذي وقف فيهإذن: 
هم يتحمسون في دينألنهم  "وكانوا يسمون الحمس ،كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة" :قال

 .ويتشددون فيه على ما عندهم من شرك
ن أ -السالمو عليه الصالة -نبيه  -عز وجل-أمر هللا فلما جاء اإلسالم  ،يقفون بعرفةوكان سائر العرب "

و  :-عز وجل-فذلك قوله  ،يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها ْيث  }ث م  أ ِفيض  {ا أ ف اض  ْا ِمْن ح  ( 199)] لن اس 
لعام التشريع بل الناس كلهم سواسية في ا ،ال فرق بينكم وبين الناس ،يعني ال فرق بينكم وبين الناس "[سورة البقرة

ستوي في ذلك مع من هو من ي -عليه الصالة والسالم-من النبي ومهما بلغ قربه  ،مهما بلغت منزلة الشخص
ن ف   ،العام فالناس كلهم سواسية في التشريع -لصالة والسالمعليه ا-نسباا  عنه أبعد الناس  ل بعضهم علىض   وا 

ناس وأوضع ال ،صاعأعظم الناس فطرته  ،لكن في أمور الدين ال فرق  ،ليتم عمران الكون  ؛في أمور الدنيابعض 
 رها منوقريش كغي ،ومثله أقل الناس شأناا  ،وهكذا اا والعصر أربع اا،أشرف الناس يصلي الظهر أربع ،فطرته صاع

إال  على أعجمي وال ألسود على أبيض يوال فضل لعرب ،يطالبون بما يطالب به غيرهمقبائل العرب وغير العرب 
{} :-عز وجل-ذلك قوله ف" ،بالتقوى  ْيث  أ ف اض  الن اس  وْا ِمْن ح   ."[رة( سورة البق199)] ث م  أ ِفيض 
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ت عراة وف بالبيكانت العرب تط :ا هشام عن أبيه قالقال: حدثن ا أبو أسامةقال: حدثنوحدثنا أبو قريب " :قال
 هذا ،الجاهليةن سخافات موهذا  -عز وجل-ويتقربون بهذا إلى هللا  ،يطوفون عراة "والحمس قريش ،مسإال الح  

 اأب بل بعث ،ول ما فرض الحج سنة تسعأ -عليه الصالة والسالم-النبي  ولذا لم يحج   ،الجاهليةمن سخافات 
 .وال يطوف بالبيت عريان ،ادوا في الحج أن ال يحج بعد العام مشركنف، بعلي كر ثم أردفهب

مع أنه ر الحج ولذا أخ   ،ال يطيق مثل هذه المناظر ،ال يطيق مثل هذه المناظر -عليه الصالة والسالم-النبي 
 .بل ركن من أركان اإلسالم ،فريضة

ناثهم يرون مثل هذه المناظر في بيوتهم رهم وصغارهمامع األسف الشديد أن المسلمين كب من  وهذا ،ذكورهم وا 
ذا كانت أم جريج دعت على ولدها التي عد   ،البلوى   ،اتته عاقاا لها بأن ال يموت حتى يرى وجوه المومسوا 

 وال شك أن هذا من مسخ القلوب الذي ال يدرك أن هذه مصيبة وهذه ،وكثير من المسلمين يراهن صباح مساء
 .طيق رؤية مثل هذه المناظر يراجع قلبهوي ،كارثة

  فيعطيتعطيهم الحمس ثياباً  إال أن ،كانوا يطوفون عراة" ،يعني ما تفرع عنها "والحمس قريش وما ولدت"
 .يجودون عليهم ويتصدقون عليهم "الرجال الرجال والنساء النساء

رم إلى هل البيت فال يجاوزون الحيدعون أنهم أ هم مثل ما ذكرنا،  "يخرجون من المزدلفةوكانت الحمس ال "
 .فال يخرجون من المزدلفة ،الحل
هم  الحمس :قالت -نهارضي هللا ع-فحدثني أبي عن عائشة  :قال هشام ،الناس كلهم يبلغون عرفات"وكان 

ْيث  أ ف اض  الن   :فيهم -عز وجل  – الذين أنزل هللا وْا ِمْن ح  {}ث م  أ ِفيض  ْيث  أ ف اض  } "[البقرة ( سورة199)] اس  ِمْن ح 
}  .على الناس ال فرق وال فضل لكم ،يعني بقية الناس وسائر الناس الن اس 

ن مال نفيض إال  :يقولون  ،وكان الحمس يفيضون من المزدلفة ،يفيضون من عرفاتكان الناس  :قالت"
{ :فلما نزلت ،الحرم ْيث  أ ف اض  الن اس  وْا ِمْن ح  واْ أ  } ،بد ال "رجعوا إلى عرفات }أ ِفيض  ال بد هذا أمر  :{..ِمنْ  ِفيض 

 .فاضوا من حيث أفاض الناسف ،في ذلك ةر وليس لهم خي ،من امتثاله
 "...حدثنا سفيان :وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعًا عن ابن عيينة قال عمرو"

أو وقف بعرفة قبل  ؟قومه قبلها ول هذه اآلية فتبعهل انتظر نز  ،وهو من قريش -عليه الصالة والسالم-النبي 
 ذلك في حجه الذي وقع منه قبل الهجرة؟

 .مدنية -اآلياتال سيما مثل هذه - البقرةو وقف بعرفة كما سيأتي في حديث جبير بن مطعم، نعم، 
عن  عيينة حدثنا سفيان بن :ابن عيينة قال عمرووحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعًا عن "

 لبه يومأضللت بعيرًا لي فذهبت أط :قالمحمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم  عمرو سمع
لحمس فما وهللا إن هذا لمن ا :فقلت ،فًا مع الناس بعرفةواق -صلى هللا عليه وسلم-فرأيت رسول هللا  ،عرفة

 ذهب يبحث عنه فيو  هذا حديث جبير بن مطعم أضل بعيراا له "وكانت قريش تعد من الحمس ؟شأنه هاهنا
ال غير حاج؟ ،فةيوم عر   هو حاج وا 

 طالب:.......
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اقفاا بعرفة و  -عليه الصالة والسالم–ووجد النبي ، عنه في يوم عرفة يبحثغير حاج بل أضل البعير وذهب  نعم
 .وقف مع الناس -السالمعليه الصالة و -والنبي  ،قريش ال يجاوزون المزدلفة ؛-مع غير قريش-مع الناس 

ت قبل وهذه الحجة كان "وكانت قريش تعد من الحمس ؟وهللا إن هذا لمن الحمس فما شأنه هاهنا :قلتف"
 -لى هللا عليه وسلمص-أن رسول هللا في حديث زيد بن أرقم  -إن شاء هللا تعالى-وستأتي اإلشارة إليها  ،الهجرة

وبمكة  ،وبمكة أخرى  :أبو إسحاققال  -حجة الوداع-بعدما هاجر حجة واحدة  وأنه حج ،غزا تسع عشر غزوة
 بل الهجرة مرة أو مرتين؟ق -عليه الصالة والسالم-النبي  هل حج  والخالف في  ،أخرى 

 وستأتي اإلشارة إلى هذا. ،رة حجتينوفي غيره حج قبل الهج ،يعني واحدة ،الذي في صحيح مسلم أخرى 
وحاجاا مع في حجة الوداع كان مسلماا ألن جبير بن مطعم  ؛هذه الحجة كانت قبل حجة الوداعالمقصود أن 

 .بحث عن بعيرهيوم ال اا كافر  ئذ  وكان يوم وهذه كانت قبله ،-عليه الصالة والسالم-النبي 
 شعبة عن اقال: أخبرنحدثنا محمد بن جعفر  :ل ابن المثنىا محمد بن المثنى وابن بشار قاحدثن"قال: ثم 

أبو  "-ى هللا عليه وسلمصل-قدمت على رسول هللا  :موسى قالقيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي 
وهو " ،يعني من اليمن "-لمصلى هللا عليه وس-قدمت على النبي " :يقول، موسى عبد هللا بن قيس األشعري 

ليه الصالة ع-يسأله النبي  "، فقلت: نعم«أحججت؟» :نعم :فقلت ،«؟أحججت» :منيخ بالبطحاء فقال لي
 .أو ال هل هو حاج   -والسالم
 نعم؟ أبا موسى متلبس باإلحرام أو غير متلبس؟ ومقتضى ذلك أنبالبطحاء،  -عليه الصالة والسالم-النبي 

 طالب:.......
 ؟جاوز الميقات كان أبو موسى متلبس باإلحرام أو غير متلبس؟ ألنه

 طالب:.......
 يسأل. «"أحججت؟"»: -عليه الصالة والسالم-يسأله النبي 

 طالب:.......
أو جاوز الميقات بدون  نعم، حرام يسأله أحججت؟إه و عليليعني  ،يسأله أحج   -عليه الصالة والسالم-النبي 
 ، نعم؟لم يجاوز الميقات بدون إحرام بل أهل من الميقات؟ إحرام

 طالب:.......
وجلس  بابمع اليعني لو دخل شخص  ،قد يكون السؤال مفتاح لغيره ،أحياناا السؤال ال يراد لذاتهقد يكون  ،ال

ليه ع-كما فعل النبي - هل صليت ركعتين ،تشوفه ما صلى ، وأنتهل صليت ركعتين :يسوغ لك أن تقول
 .«قم فصل ركعتين»: قال ،ال :قال -الصالة والسالم

حج به  ويحتمل أيضاا أنه يسأله عن نوع النسك الذي "«فبم أهللت»: قال ،نعم :فقلت «؟أحججت» :فقال لي"
ليه لى هللا عص-ك بإهالل كإهالل النبي لبي :قلت :قال ،«فبم أهللت»: نعم قال :فقلت ،«؟أحججت"»: في قوله
ما أمر ك ؛يعني اجعل إحرامك عمرة "«طف بالبيت وبالصفاء والمروة وأحل   ،فقد أحسنت»: قال -وسلم
وأما علي  ،ألنه لم يسق الهديبا موسى بهذا؛ أ، وأمر ممن لم يسق الهدي -عليه الصالة والسالم-به أصحا

ن كانت الصيغة واحدة-فأمره بالبقاء على إحرامه   .لهديوأبا موسى لم يسق ا ،ساق الهدي اا إال أن علي   -وا 
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يت امرأة ثم أت ،فطفت بالبيت وبالصفا والمروة :قال ،«ل  حطف بالبيت وبالصفا والمروة وأ ،فقد أحسنت»: قال"
 .حثت عن الهوام في رأسهيعني ب :ففلت رأسه -من محارمه-امرأة من قومه  "من بني قيس ففلت رأسي

دليل معه الو  ؛عمرة ايفتي الناس بهذا أن من لم يسق الهدي يجعله "فكنت أفتي به الناس" :قال "ثم أهللت بالحج
 ،تقنها ويضبطها أكثر من غيرهمن وقعت له القضية يو  ،والمسألة قد وقعت له -عليه الصالة والسالم-من أمره 

 .س بهذافصار يفتي النا
 "يسقأو يا عبد هللا بن " ،بالكنية "وسىيا أبا م :فقال له رجل -رضي هللا عنه-حتى كان في خالفة عمر "

 .تمهل انتظر ،يعني تمهل ال تسترسل في فتياك "رويدك" ،باالسم
نا س من كفقال يا أيها النا ،ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدكفإنك ال تدري  ؛رويدك بعض فتياك"

ين مة المسلمتكون كل هذا األصل أن "فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا" ؛ال يستعجل "دئأفتيناه فتيا فليت
ا لئال يشق عص ؛أو يتبع اإلنسان من أمر باتباعه ولو كان عنده أصل كما هنا ،ع اإلنساننيقتوقد  ،واحدة

ال سيأتي في خالف علي م ،هال سيما إذا كان القول الثاني له وجالطاعة ويتخلخل الصف   :القع عثمان أنه وا 
 ".دع عنك"

رجوحاا مواإلمام يأمر بشيء له وجه في الشرع ولو كان  ،لكن إذا كانت المسألة محتملة ،الحق ال بد من اتباعه
 .-ة والسالمعليه الصال-وقد وقعت له وأمره النبي ولذا أبو موسى تراجع عن فتياه  ،فال يخال  

كنا  من ،اسيا أيها الن :فقال ،فإنك ال تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ؛اكض فتيرويدك بع"
رضي هللا -م عمر فقد :قال، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا" ؛يتريث ال يستعجل "دئأفتيناه فتيا فليت

{}أ ِتمُّواْ  :بالتمامإن نأخذ بكتاب هللا فإن كتاب هللا يأمر  :فقال ،فذكرت ذلك له -عنه ج   "[سورة البقرة (196)]  اْلح 
لى إية من حج أن ال تقلب الن- وهذا يقتضي أن ال يقلب ،أحرمتم بالعمرة أتموا العمرة ،أحرمتم بالحج أتموا الحج

 .-عمرة
ن نأخذ بسنة رسول هللا " لغ بحتى  لم يحل   -ه وسلمصلى هللا علي-إن رسول هللا ف -صلى هللا عليه وسلم-وا 
 .وأنت يا عبد هللا بن قيس تريد أن يحل الناس ،ما حل   "هدي محلهال

-يأتيعلى ما س-إال أن يقال اللهم  ،عبد هللا بن قيس معه النص الصحيح الصريح الذي ال يحتمل التأويل ،نعم
 ضي هللا عنهر -اجتهاده في محله  ،يكون نهي عمر في محله وحينئذ   ،نةن هذا خاص بالصحابة تلك الس  : إ

 .-وأرضاه
 ."ا شعبة في هذا اإلسناد ونحوهقال: حدثنا أبي قال: حدثنعبيد هللا بن معاذ وحدثناه "

 -ام المطلقهذا الذي أحرم اإلحر -هو ممن يرى و  ،اا مفردأحرم إحراماا مطلقاا بما أحرم به فالن فوجد فالناا إذا 
 ؟أو يتمتع اا د يتبع فالنيرى أن التمتع أفضل من اإلفرا

 ..طالب:.....
 .ألن له أن ينتقل من المفضول إلى األفضل

 شأياه و ه :وهذا زيد قال ،ودخل مكة ،لبيك بإهالل كإهالل زيدعي ن،  ما بعدأحرم إحراماا مطلقاا  اا وجد فالن
 ؟عدإلحرام بهل يلزمه أن يتبع زيداا الذي لم يقع منه ا ،ما بعد أحرم ،كإهالل عمرو لبيت بإهالل أنا :قال ؟عندك
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 .ال يلزمه ذلك :يقولون 
 يلزمه ماذا يلزمه؟ السنة هذه، في الرياض ما حج   :وبحث عن زيد قالوا ،لبيك بإهالل كإهالل زيد :قالطيب، 
 ؟يهل بأي شيء ؟أيش يلزمه إذاا يروح للرياض؟يلزمه  أيش؟

 طالب:.......
 ؟نعم

 طالب:.......
ن اختار األفضل فهو بما يختاره لنفسه ،بما يختاره لنفسه  ، نعم.أكمل، وا 
 طالب:.......

 ؟عمر قال برأيه أو استدل بالنصوص
أما إذا خلت  ،أخرى  اا نصوصض إذا عار  نافهمه ال يلزم ،نعم ،نصوصاجتهد واستدل ب -رضي هللا عنه-عمر 

ن تلزم أمير المؤمني ،إمام من األئمةوهو أيضاا  ،«اقتدوا باللذين من بعدي»؛ ملزمالمسألة عن النصوص فقوله 
ال فال  ،هناك نص صحيح صريح تلزم مخالفتهتجب طاعته إذا لم يكن  ،طاعته طاعة لمخلوق في معصية وا 
 الخالق.

 طالب:.......
 لكن هذا فهمه هو فهم الكتاب والسنة على هذا.
 طالب:.....قول النبي صلى هللا عليه وسلم؟

ن أل ؛تنا لكن أنت بالخيار وسى،، نعم التزم أبو مولذلك التزم أبو موسىهو يلزم رعيته ممن تلزمه طاعته، 
 ، نعم؟آخرون قالوا بخالف كالمهأئمة أخرى و  اا عندك نصوص
 طالب:.......

 أيش هو؟
 طالب:.......
ال ما فيينزل معه شعر أو شيء من هذاقد يكون بقوة وشدة  ، والفليحل الحل كلههو  ،ما يلزم ال ال ، يءشه ، وا 

 .ضبطهراوي الذي يذكر القصة بكاملها يدل على أنه وال ،االستطراد وذكر ما حصللكنه من باب 
 .في هذا اإلسناد نحوها شعبة قال: حدثنا أبي قال: حدثنمعاذ وحدثنا عبيد هللا بن "

ارق بن عن طا سفيان عن قيس قال: حدثنعبد الرحمن يعني ابن مهدي ا قال: حدثنوحدثنا محمد بن المثنى 
هو منيخ و  -لى هللا عليه وسلمص-دمت على رسول هللا ق :قال -رضي هللا عنه-شهاب عن أبي موسى 

هل سقت من » :قال ،-ليه وسلمعصلى هللا -أهللت بإهالل النبي  :قلت :قال ،«أهللت بم  » :بالبطحاء فقال
 ،«ثم حل   ،وبالصفاء والمروةفطف بالبيت »: قال ،ال :قلت ،«هل سقت من هدي؟»" ،استفصل منه "«؟هدي

على و  ،وهي من محارمه "فمشطتني وغسلت رأسيثم أتيت امرأة من قومي  ،والمروةبالبيت وبالصفاء فطفت 
 .وهذا أمر معروف ومقرر ،على هذا الحديث من الشراح كلهم يرون أنها من محارمههذا إطباق من تكلم 
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مارة عمر ،فمشطتني وغسلت رأسي" ذ إموسم فإني لقائم بال ،فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وا 
ضي ر - موقف أمير المؤمنين عمر "في شأن النسكإنك ال تدري ما أحدث أمير المؤمنين  :اءني رجل فقالج

لزام الناس برأيه كان هذا هو المعمول به في األمة إلى عصر قريب -هللا عنه توحد - لحةمن باب المص ؛وا 
مهم تختلف أفهاأن أهل العلم  والعامة ال يفقهون وال يفهمون  ،ناسلئال يضطرب ال ؛-الفتوى من باب المصلحة

لى ينسبون هذا االضطراب وهذا االختالف إ ،ال، واختالفهم مبني على هذا ،ويبلغ بعضهم ما ال يبلغ البعض
لعمل نعم قد يترتب عليه ا ،وهذا فيه من المصلحة ما فيه ،فإلى وقت قريب يؤطر الناس على قول واحد ،الدين

عمه مصلحة ال سيما إذا دبالقول المرجوح إذا ترتبت عليه  يرى األخذوكثير من أهل العلم  ،بأقوال مرجوحة
باب دخل في هذا ال ،الباب انظرلكن لما تساهل الناس في هذا  ،عندهم أن حكم الحاكم يرفع الخالف ،اإلمام

 ،ليصتال  :وفالن يقول ،صلي :كثيراا ما يأتي السؤال فالن يقول ،تحير الناس ،وتحير الناس ،من ليس في أهله
لناس الكن بعض  ،ال تسأل اثنين ال تسأل إال واحد :ش موقف المسكين العامي؟ ما فيه حل إال أن يقالأيو  ،نعم

هذا  ،وبعضهم يريد أن يترخص ،النساء يكون عندهم حرص فيذهب ويسأل أكثر من واحد ويتأكد وأمن الرجال 
 ،خفف عنهلعل هللا ي؛ ذا يلزمه بهدي ويسأل واحده ،يلزمه ن اللي مايبحث ع ،وهذا ال يلزمه ،يلزمه بصيام كفارة

ووجد على الساحة من يسلك هذا  ،التخفيفالناس اآلن كثير منهم ال يبحث عن الحق بقدر ما يبحث عن 
مرين أما خير بين  -السالمو عليه الصالة -ويحتج بأن النبي  ،المسلك من التخفيف الذي يرضاه كثير من الناس

أبي و ل مالك ر ما بين قو يختأن ي له إلنساناهل  ،ارتفع التخيير ،ن ما فيه تخيير يا إخواناآل ؛إال اختار أيسرهما
مسألة والألنه أسهل  ؛مثالا  قول الشافعيلثم بعد ذلك في مسألة أخرى يذهب  ؟ما خير بين أمرين: يقولو  حنيفة

 ان.وهللا المستع ،ال يشعريخرج من الدين بالكلية و هذا  !؟ألنه ال يلزمه بشيء ؛قول أحمدلالثالثة يذهب 
مارة عمرفكنت أفتي الناس بذلك في إمارة " ي ك ال تدر إن :الفإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فق ،أبي بكر وا 

ر أمي فهذا ،دئمن كنا أفتيناه بشيء فليت ،أيها الناس :فقلت ،ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك
 :قال ؟نسكأن الأحدثت في شما هذا الذي  ،يا أمير المؤمنين :دم قلتفلما ق ،المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا

ج  و الْ  قال: -عز وجل-إن نأخذ بكتاب هللا فإن هللا  ِ{}و أ ِتمُّوْا اْلح  ن نأخذ بسنة  ،[( سورة البقرة196)] ع ْمر ة  لِلِ  وا 
هل يخفى على  "حر الهديى نحت لم يحل   -ليه الصالة والسالمع-فإن النبي  -عليه الصالة والسالم-نبينا 
 ؟عمرة أمر الصحابة أن يجعلوها -المعليه الصالة والس-أن النبي  -رضي هللا عنه-عمر 
 هو كان معهم.. طالب:
لى هللا ص-النبي  فإن" .لكنه حمله على الخصوصية كما في حديث أبي ذر ،وال يخفى عليه مثل هذا ،معهم

 ."لم يحل حتى نحر الهدي -عليه وسلم
ميس عن ا أبو عقال: أخبرنأخبرنا جعفر بن عون  :وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قاال" :لم قاث

لى هللا عليه ص-كان رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-طارق بن شهاب عن أبي موسى قيس بن مسلم عن 
عثني ب - عليه وسلملى هللاص-كان رسول هللا  :فوافقته في العام الذي حج فيه :قال ،بعثني إلى اليمن -وسلم

ج حام الذي يعني نزل أبو موسى من اليمن إلى مكة في الع "فوافقته في العام الذي حج فيه :قال ..إلى اليمن
 .حجة الوداع -عليه الصالة والسالم-فيه النبي 
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اًل اللبيك إه :قلت :قال «؟كيف قلت حين أحرمت ،با موسىيا أ»: -صلى هللا عليه وسلم-فقال لي رسول هللا "
بين فانطلق فطف بالبيت و »: قال ،ال :فقلت «؟ت هدياً هل سق» :فقال -صلى هللا عليه وسلم-كإهالل النبي 
ها اه تلقاعلى فتيأبو موسى عنده حجة  "ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان ،«ثم أحل ،الصفاء والمروة

 .بدون واسطة -عليه الصالة والسالم-من النبي 
ن نأخذ : -هللا عنه رضي-لما قال عمر  وهذه - أنا عندي حجة :ما قالبسنة نبيه..، إن نأخذ بكتاب هللا فكذا وا 

 ،كذا ما ترى في :ال مانع أن يقول، أنا عندي كذا، ال :من أيسر األمور أن يقول -يقولها أصغر الطالب اليوم
 :قال د الطالب إذا أفتي بشيءآحا أن ومن أيسر األمور ،يعني يأتي به على سبيل العرض ال على سبيل اإللزام

 .بقول آخر اا يعني يلزم عالم ،كذا :الشيخ فالن يقول ،كذا :الشيخ فالن يقول ،ال
بيل يعني على س- كذا :ليقو ما رأيك في فتوى فالن الذي  :يعني لو قال له ؟تسألبكذا ليش  :إذا كان يقول

 .طالب العلمينبغي أن يتحلى به وهذا من األدب الذي  ،األمور تقبل -العرض
لبيك  :قلت :قال ،«؟كيف قلت حين أحرمت ،با موسىيا أ»: -صلى هللا عليه وسلم-فقال لي رسول هللا "

البيت فانطلق فطف ب»: قال ،ال :قلت ،«؟هل سقت هدياً »: فقال -صلى هللا عليه وسلم- كإهالل النبيإهالاًل 
 ."بة وسفيانشعثم ساق الحديث بمثل حديث  ،«وبين الصفاء والمروة ثم أحل

ن عالحكم  ا شعبة عنقال: حدثنا محمد بن جعفر : حدثنبشار قال ابن المثنىبن واوحدثنا محمد بن المثنى "
يدك رو  :فقال له رجل ،عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعةعمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى 

له د فسأحتى لقيه بع ،في النسك بعدين فإنك ال تدري ما أحدث أمير المؤمن ،أو ببعض فتياك ،بعض فتياك
لوا معرسين ظولكن كرهت أن ي ،د فعله وأصحابهق -صلى هللا عليه وسلم-قد علمت أن النبي " :فقال عمر

و لذي هاآلن عنده الدليل من الكتاب والسنة والنظر ا "حون في الحج تقطر رؤوسهمو ثم ير  ،بهن في األراك
ِ{ :كتاب هللا يأمر بالتمام ،الرأي ج  و اْلع ْمر ة  لِلِ  ما  -السالمعليه الصالة و -والنبي  ،[لبقرة( سورة ا196)] }و أ ِتمُّوْا اْلح 
 األشجار يعني بين "في األراك"يعني بزوجاتهم  "بهنلوا معرسين ظأن ي"وكره عمر  ،حتى بلغ الهدي محله حل  
 -ليه الصالة والسالمع-ل عنه النبي ئسوهذا الذي خشيه عمر وتوقعه  "الحج فتقطر رؤوسهمفي ون وحثم ير "

يعني  ":حتى إذا بقيت خمس: "وقد مر بنا ذلك ،الممثل هذا الك -عليه الصالة والسالم-ولم يخف على النبي 
ليه الصالة ع-يعني هل هذا خفي على النبي  ،ومذاكيرنا إلى آخرهنذهب إلى منى ورؤوسنا تقطر  ،إلى الموقف

، ن هذا خاص بالصحابة في تلك السنةأنه يرى أ -رضي هللا عنه-فع لعمر لكن الشا؟ حين أمر -والسالم
 خاص بهم في تلك السنة.

ا شعبة عن قتادة قال: حدثنحدثنا محمد بن جعفر  :مثنى وابن بشار قال ابن المثنىالا محمد بن حدثن" قال:
ثم  ،كلمة فقال عثمان لعلي    ،يأمر بها وكان علي   ،كان عثمان ينهى عن المتعة :قال عبد هللا بن شقيق :قال

 "كنا خائفينولكنا  جل،أ :قالف ،-صلى هللا عليه وسلم-لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول هللا  :قال علي  
استدالالا بما  "وكان علي يأمر بها" -رضي هللا عنه-أخذاا بقول عمر  ينهى عن المتعة -رضي هللا عنه-عثمان 

يا عثمان وأنت معه  "ثم قال علي لقد علمت ،فقال عثمان لعلي كلمة" -سالمعليه الصالة وال-ثبت عن النبي 
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ه ما خفي علييعني نعم  :قال "أجل :فقال -صلى هللا عليه وسلم-مع رسول هللا أننا قد تمتعنا " الوداع في حجة
ال في عمرة القضاء خائفين "ولكنا كنا خائفين" هذا.  ؟الخوف متى في حجة الوداع وا 

 : كنا خائفين؟لكن قوله نعم، ،فعل النسك في الحديبية الحل من دون 
ي حجة ف ؟هذا في أيش "- عليه وسلمصلى هللا-تمتعنا مع رسول هللا " :-رضي هللا عنه-استدالل علي 

 ؟هل هناك خوف ،في حجة الوداع "نلكنا كنا خائفيو " ،-رضي هللا عنه-وافقه عثمان  :أجل :فقال ،الوداع
 طالب:.......

 نا خائفين؟ك :-رضي هللا عنه-كيف يقول عثمان إذن:  م يكن فيه خوفل لوداعفي حجة ا
 طالب:.......

 خائفين من إيه؟
 طالب:.......

 ،فبالخو  -ة والسالمعليه الصال-هو يعلل األمر بالتمتع في عهد النبي  ،هو يجيبه على ما سأل ،ال ال
 ، نعم؟عمرة القضاء يوم كانا مإنوالخوف 

 طالب:.......
 ؟ني فينسخ ما هم عليهيع

 طالب:.......
 ، نعم، نعم؟بالحل -معليه الصالة والسال-ي أمرهم الذ ،هو الذي يوجههم -عليه الصالة والسالم- معهم النبي

 طالب:.......
ا الجتثاث م ؛يعني أمرهم بالحل والتمتع ،خائفين أن يبقى شيء من رواسب الجاهلية ..،يعني خشية أن يبقى
 .الجاهلية عندهم من رواسب

حجة  -لكنا كنا خائفينو  -رضي هللا عنه-هذه علة لعثمان و  ،على كل حال تأويلها عند الشراح ما هو بظاهر
 .، نعموالسؤال جاء عن حجة الوداع ،كان المقصود الجواب جاء على قدر السؤال ،الوداع ما فيها خوف

 طالب:.......
 خائفين من موافقة الجاهلية من أيش؟

 .طالب:......
 ؟هل هناك تمتع الفتح قبلإيه لكن 

 طالب:.......
 .السؤال هنا عن التمتع

 طالب:.......
-فأمرهم النبي  عم،ن -عمرة القضاء–ام القضاء ع -عليه الصالة والسالم-كانوا خائفين فلم يعتمروا مع النبي 

 التأويل له وجه. هذا لعلى كل حا ،التي هي واجبة في ذممهمأن يؤدوا هذه العمرة  -عليه الصالة والسالم
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لكن  "اد مثلهأخبرنا شعبة بهذا اإلسن -ابن الحارث يعني-ا خالد قال: حدثنبن حبيب الحارثي  يحي هوحدثني"
ن لم أو هم الذي ؟قضاءالم الم يعتمروا عجعلها عمرة هم الذين بوهو أنه هل الذين أمروا  ،هل يبقى عاد شيء

 ؟وا أو لم يعتمروا؟ نعماعتمر يسوقوا الهدي بغض النظر عن كونهم 
 طالب:.......

 .اا، نعما يبقى اإلشكال قائمذه
 طالب:.......
 متعة الحج. ،ال ،ال إشكالمتعة الحج ، ال متعة الحج
 طالب:.......

 ؟فيه أيشو 
 طالب:.......

 ؟يعني الفسخ أو جواز العمرة في األشهر
 طالب:.......

يؤدي و  ،يأتي الشخص في العمر مرة واحدة ،هجر البيتلئال ي  ، نعم ،هجر البيتلئال ي   ؛بعضهم يأمر باإلفراد
ال و  ،من هذا البابالحج ويرجع وال يعود إليها أبداا، العمرة و  ليه ع- أمر به النبيوقد  ،التمتع هو األفضلا 

ه يؤمر بأن يقلب إحرامل ه -ولم يسق الهدي اا أو قارن اا أحرم مفرد- لكن من أحرم غير متمتع -الصالة والسالم
 .هذه مسألة تحتاج إلى نظر؟ أو أنه خاص بالصحابة ،لألبدي و بناء على أن هذا الحكم باق

 "..حدثنا محمد بن جعفر :ومحمد بن بشار قاالوحدثنا محمد بن المثنى "
 ،يضةيعني لو نوى صالة فر  ،ليس شأنها مثل النية في الصالة أو في الصيام -في النسك-اآلن النية في الحج 

ال ما يصرف -تانكالهما واجب-أو العكس  ةور ثم ذكر منذ - أحرم بالصالة ،صالة ؟يصرف هذه إلى هذه وا 
 ؟أو العكس ،الفرض نعمأقدم خلني أنا ما صليت الظهر  :قالف -صالة منذورة

 -أبي ذرفي حديث  ما سيأتي على-خاص بالصحابة في تلك السنة الذي يرى أنه ال يجوز قلب اإلحرام وأنه 
 -ي النسكنية الدخول ف-فيعتبرونها  ،والنية شرطاه، ما دام أحرم بشيء لزمه وال يتعد ،ذا البابمن ه ايرى أنه

ي ف ر باقالتغيي، فعلى القول بأن التغيير باق   ،وهي شرط لصحة الصالة ،من أركان الحج اا ركن ،من أركانه اا ركن
 النسك أقل من شأنها في الصالة النية شأنها في :يقول -من أدنى إلى أفضل-قلب النسك من نوع إلى آخر 

 يعني وال الة،وال يجوز تغييرها بحال مثل الص ،نيةتبقى النية هذا خاص بالصحابة  ،ال :والذي يقول ،والصيام
 اا.تبقى ركن ،ال ،أنها ليست بركن من أركان الحجالتغيير  يل شأن النية من حيثتقل
ا شعبة عن عمرو بن مرة قال: حدثنمحمد بن جعفر  حدثنا :محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قاالوحدثنا "

فكان عثمان ينهى عن المتعة  ،بعسفان -رضي هللا عنهما-وعثمان  اجتمع عليبن المسيب قال: عن سعيد 
 :فقال عثمان ؟وتنهى عنه -صلى هللا عليه وسلم-إلى أمر فعله رسول هللا ما تريد  :فقال علي ،أو العمرة
بالقول عليه  يعني رد   "اً جميع مافلما أن رأى علي ذلك أهل به ،أن أدعكستطيع إني ال أ :فقال ،دعنا منك

تنة مأمونة والف ،ترجح عنده شيءاإلنسان إذا مع أمن المفسدة وأمن الفتنة  ،أمن المفسدة وهذا مع ،والفعل
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رضي هللا -بين فعل علي فال تعارض  ،ال سيما إذا خشي على سنة من أن تهجر هيفعلوالمفسدة غير متوقعة 
 -رضي هللا عن الجميع-وغير علي  ،عثمان خليفة تجب طاعته من قبل علي ،نعم ،وفعل أبي موسى -عنه

لعل أبا  ؛نعم اختلف موقف أبي موسى مع موقف علي ،لمؤمنين طاعته الزمةأمير ا -رضي هللا عنه-وعمر 
إذا ة، نعم أهل العلم مع الوال ينبغي أن يكون تصرفوهكذا  ،أمن -رضي هللا عنه-موسى خشي الفتنة وعلي 

ذا خشوا الفتنة ،أمنوا الفتنة يقفون  ما جاء  -رضي هللا عنه-ألن عمر  ؛هله وجه في الشرع وله دليلوقولهم  ،وا 
يظن به أنه يريد تضييع النسك أو شيء من ال  ،وقوله وفتياه غيرة على النسك ،استدل بالكتاب والسنة ،من فراغ

ذا  ،بما ترجح عنده وما يدين هللا بهنة فعلى اإلنسان أن يعمل فإذا أمنت الفت ،ال ،هذا خشيت الفتنة والقول وا 
 ، نعم. اآلخر له وجه في الشرع فالحكمة تقتضي أن يتبع

 طالب:.......
 .يحتمل النهي هو ينهى ،على حسب ما في نفسه عن حكمها

 طالب:.......
 .وعمر موجود ،إال موجود

 طالب:.......
 .ن وارد، نعم النسياغيرهم، هم بشر ينسون كما ينسى الخطأ والنسيان رى منمن يع ،النسيان وارد ،النسيان وارد

 ."فلما أن رأى علي ذلك أهل بهن جميعاً  ،إني ال أستطيع أن أدعك :قال"
براهيم ش عن إأبو معاوية عن األعمحدثنا  :وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا"

لى هللا عليه ص-حمد مكانت المتعة في الحج ألصحاب  :قال -عنه رضي هللا-أبيه عن أبي ذر يمي عن الت
 نعم. خاصة" -وسلم

 طالب:.......
 .ورأي عثمان كأنه يرى اإلفراد ،نوع من التمتعوالقران  ،نعم قارن  ،بالحج والعمرة نعم

المتعة  "-صلى هللا عليه وسلم-حمد م بكانت المتعة في الحج ألصحا :قال -رضي هللا عنه-عن أبي ذر "
 ،؟لب اإلحرام من حج إلى عمرة وتغيير النيةق -عليه الصالة والسالم-هل الخاص بأصحاب النبي  ،في الحج

 خاص بهم؟ -يعني الجمع بين النسكين- أو أن التمتع بالكلية
 طالب:.......

 نعم؟ ،هذا كالم صحابي هذا
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

والقران واإلفراد  ،يعني هل يتصور أن التمتع االصطالحي لهم خاصة ،يعني المتعة في الحج "كانت لنا خاصة"
 :قول من قالحمل وعلى هذا ي ؟ة واحدة ويطلق عليهما متعةر فبسبين الحج والعمرة أو المراد به الجمع  ؟للجميع
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أو أن المراد  ؟هل يتصور هذا ،وز إال اإلفرادنه بعد الصحابة ال يجوأ -صلى هللا عليه وسلم-تمتع رسول هللا 
 ، نعم؟من بقايا الجاهلية بهم قإزالة ما عل من والسبب ما سمعنا ؟امالرخصة في قلب اإلحر 

 طالب:.......
 ، أيش فيه؟متعتان متعتان، وتقدم هذا

 طالب:.......
 أقرب ما يقال في يعني "الحج يعني متعة كانت لنا رخصة"حضر الوقعة  هو صحابيال ذر يوهذا كالم أب

 يرون أن هذا ،الذي هو محل إشكال كثير من أهل العلموقلب النية من نسك إلى نسك  ،تغيير النية ،كالمه
 .-ةراجح لمصلحة- والتغيير لمصلحة ،هاك بنية معينة ال يجوز له أن يغير من دخل في النس نوأ ،خاص

أن ال يحل عم، ن -ليه الصالة والسالمع-وفعل النبي  ،واستدالله باآلية -رضي هللا عنه-مقتضى قول عمر  أما
ن كالمه أن اآلية أمرت واضح م ،هذا مقتضى قول عمر ،يتم ما دخل فيه وال يحل ،حتى يبلغ الهدي محله

ن وال يرى أن يحل بينهما فيبيتون معرسي ،محله هديالغ ما حل حتى بل -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،باإلتمام
ضي هللا ر -واضح من كالم عمر  ،يكون فيها الحلهو ال يريد هذه الفترة التي  ،..راك ويخرجون بزوجاتهم باأل

 .-عنه
 طالب:.......

 ،نياتغيروا ال -عليه الصالة والسالم-غيروا بعد النبي يبقى معارض القول بهذا الكالم إذا ثبت أن الصحابة 
م بهذا يت ،اقلب إحرامك :أو جمع من الصحابة ،بةفقال له أحد من الصحا اا،هم مفردنيعني أحرم من أحرم م

ذا لم نجد دليالا  ،االستدالل  .ن قلب النية خاص بالصحابة: إيدل على هذا قلنا وا 
أبو ال ق :قال ا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيهقال: حدثنوحدثنا قتيبة بن سعيد " :يقول
نهما يعني أ "-تعة النساء ومتعة الحجيعني م- ال لنا خاصةال تصلح المتعتان إ :-رضي هللا عنه-ذر 

 ، أنهما منسوختان.منسوختان
 طالب:.......

 نعم؟
 طالب:.......

 أيش هو؟
 طالب:.......

 ............وراه، إال إال.
 أتيت :ن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قالا جرير عقال: حدثن"بن سعيد اهو  "بن سعيد حدثنا قتيبة"

براهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج  "أن أجمع العمرة والحج العام مُّ إني أه   :إبراهيم النخعي وا 
قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي  :ذلكب لكن أبوك لم يكن ليهم :فقال إبراهيم النخعي" ،العام

أن من يرى ترجيح  -اإلتيان بالنسكين معاا -مر وعثمان الذي يؤيد أن الذي ينهى عنه ع ،إلى آخره "عن أبيه
رضي هللا -عمر  بينما خالف في جواز التمتع والقران ،ال خالف في جوازه أنه من يرى ترجيح اإلفراد ،اإلفراد
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أنهم يمنعون الجمع بين النسكين في سفرة فهموا  ، فهمهذه من مرجحات اإلفراد عند من يقول به ،وعثمان -عنه
أمر  -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛من يرى وجوب التمتع، ويقابل هذا القول من يرى وجوب التمتع ،واحدة

خاص بالصحابة وجوب ال وهو أن ،وهذا يذكرنا بقول يمكن أن يوجه به قول أبي ذر ،من لم يسق الهدي بالتمتع
 نساك الثالثة.يير بين األخومن بعدهم يبقى الت ،الخاص بالصحابة وجوب التمتع ،التمتع

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 .صلاألمن  ،التمتع من األول :الذي يرى وجوب التمتع يقول ،ال ما فيه تغيير
 طالب:.......

ا موخشي فوات الحج يدخل الحج على العمرة مثل  ،إذا ضاق عليه ،ويصير قارناا هذا يدخل الحج على العمرة 
 .فعلت عائشة
 طالب:.......

 مثل عائشة.لحج على العمرة ويصير قارناا يدخل ا
 طالب:.......

ة تمتع لتأتي بعمر  :لومع ذلك يقا -وهلل الحمد- مع تيسر الوقت وكثرة أخذ العمرة من قبل الناس وتيسر األمور
 ، نعم.زائدة

 ."ونكمدخاصة  إنما كانت لنا :فذكر له ذلك فقال ،ذةب  الر  بعن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر "
مان يخبرنا سلأحدثنا مروان بن معاوية : جميعًا أن الفزاري قال سعيدوابن أبي عمر وحدثنا سعيد بن منصور "

افر كفعلناها وهذا يومئذ  :فقال ،سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة :نيم بن قيس قالعن غ  التيمي 
 كافر بالعرش. "يعني بيوت مكة ،شر  بالع  

 طالب:.......
 ؟يكش يدر يأو 

 طالب: يعني مستتر بمكة؟
 ؟بيقصد من ، مستتر بمكة،مستتر نعم

 طالب:.......
 .نعم -رضي هللا عنه-يقصد معاوية 

ير غويكون في عمرة القضاء  ،ن المراد بهذا قبل أن يسلم معاوية، معاوية أسلم عام الفتحمنهم من يقول: إ
ي فألن عمرة القضاء  ؟د العمرة في أشهر الحجأو يكون المراهل في هذا تمتع ؟ لكن هل في هذا تمتع ،مسلم

ال  -رضي هللا عنه-أشهر الحج قبل أن يسلم معاوية فعلوا العمرة في  -في أشهر الحج-القعدة  ممكن هذا وا 
 ؟غير ممكن

 طالب:.......
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، لمتعةايسأل عن هو  "فعلناها وهو يومئذ كافر بالعرش :سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال :قال"
 فيجيب عن األمر المشكل في يسأل عن المتعةقول: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة، في

ن لم يصا-وعمرة القضاء  ،يش هو؟ اإلتيان بالعمرة في أشهر الحجأاألمر المشكل في المتعة و  ،المتعة حبها وا 
ال ليس بظاهر؟ ،إال أنها تدفع هذا اإلشكال -حج  ظاهر وا 

 طالب:.......
 ئذفعلناها وهذا يوم: فقال ،ن المتعةع -رضي هللا عنه-سألت سعد بن أبي وقاص  :عن غنيم بن قيس قال"

هذا  ،المتعة هي اإلتيان بالعمرة مع الحج في سفرة واحدة مع الفصل بينهما "يعني بيوت مكةكافر بالعرش 
 .، االصطالح الخاص للمتعةمعنى اإلصطالحيال
 متعة هواإلشكال كله الذي يورث السؤال عن ال "اها وهذا يومئذ كافر بالعرشفعلن :فقال" ،ل عن المتعةسئ
ليه ع-في القعدة مع النبي  ،يعني اعتمرنا في أشهر الحج "وقد فعلناها" ،في أشهر الحجيش؟ وقوع العمرة أ

الحديث في إدخال ر في هذا إن كان المراد بالمتعة متعة الحج وهو الظاه ،ومعاوية لم يسلم -الصالة والسالم
ن كان المراد متعة النساء صح -كتاب المناسك-كتاب الحج  لكن  ،متعة النساء قبل أن يسلم معاوية وايح فعلوا 

 الحج يدل على أن المراد متعة الحج. -في كتاب- أحاديثفي إدخال الحديث 
 طالب:.......
 راو من الرواة هذا. هذا ما هو بلمهم ال هذا متأخر

يته ل في روابهذا اإلسناد وقان سليمان التيمي عا يحي بن سعيد قال: حدثنأبي شيبة  وحدثناه أبو بكر بن"
 .سمى المبهم المشار إليه "يعني معاوية

نا خلف حدث ح وحدثني محمد بن أبيا سفيان قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنوحدثني عمرو الناقد "
 :ث سفيانمثل حديثهما وفي حدي بهذا اإلسنادالتيمي  جميعًا عن سليمانا شعبة قال: حدثنروح بن عبادة 
 ، نعم؟يرفع االحتمال الثاني، وهذا يرفع االحتمال الثاني "المتعة في الحج
 طالب:.......

الذي حصل ومعاوية لم يسلم عمرة القضاء التي حصلت في أشهر  -المعنى الظاهر- هو االحتمال الظاهر
عها معمرة القضاء ولو لم يكن بسن اإلجابة ع العمرة في أشهر الحج يحدام اإلشكال في التمتع وقو  ما ،الحج
ي مشكلة التمتع حاصلة ف ،ألن المشكلة حاصلة فيها ؛عمرة القضاء ولو لم يكن معها حجباب و يحسن الج ؛حج

 .ألنها وقعت في أشهر الحج ؛عمرة القضاء
 :طرف قالما الجريري عن أبي العال عن قال: حدثنإسماعيل بن إبراهيم ا قال: حدثنوحدثني زهير بن حرب "

 هصلى هللا علي-هللا واعلم أن رسول  ،إني ألحدثك بالحديث اليوم ينفعك هللا به بعد :قال لي عمران بن حصين
ربع أو ألنهم وصلوا أل ؛يعني بعد أن دخلت عشر ذي الحجة "قد أعمر طائفة من أهله في العشر -وسلم

 .خمس مضين من ذي الحجة
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مرئ اكل  أىولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارت ،طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك قد أعمر"
ضي هللا ر -يعني اجتهد في فهم النصوص وفي توجبه النصوص ويقصد بذلك عمر  "بعد ما شاء أن يرتئي

 .-عنه
سناد ي هذا اإلفري يْ ر  الج  سفيان عن ا قال: حدثنومحمد بن حاتم كالهما عن وكيع وحدثناه إسحاق بن إبراهيم "

 .وأرضاه رضي هللا عنه "رجل برأيه ما شاء يعني عمر أىارت :ابن حاتم في روايتهوقال 
 ي عمرانلا شعبة عن حميد بن هالل عن مطرف قال قال: حدثنا أبي قال: حدثنوحدثني عبيد هللا بن معاذ "

 ،حجة وعمرة جمع بين -ليه وسلمعصلى هللا -أسأل هللا أن ينفعك به أن رسول هللا أحدثك حديثًا  :صينحبن 
فرة سوهذا يدل على أن من نهى عن المتعة ينهى عن الجمع بين الحج والعمرة في  "لم ينه عنه حتى ماتثم 

 .ويرجح بذلك اإلفرادنعم، ،واحدة
ركت الكي تثم  ،حتى اكتويت فتركت م علي  وقد كان يسل   ،ولم ينزل فيه قرآن يحرمه ثم لم ينه عنه حتى مات"

 عمران بن حصين في مرضه الذي مات به اشتد به األلم والوجع وصبر واحتسب فصارت المالئكة تسلم "فعاد
لنهي عن اوجاء لكنه اكتوى  ،يسلم عليه من قبل المالئكة ،يسلمون عليه عياناا  -يسمع الصوت-اناا عيعليه 
ضي ر -ك ر إلى األسباب فت  يعني التفت  ،يسترقون  ال يكتوون والمع السبعين األلف فهم  ن ومن أراد أن يكو  ،الكي

 يعني عاد د:فعا ،ندم على ما حصل ،ذلك علىولعل معناه ندم عليه  "ثم تركت الكي" ،-وأرضاه هللا عنه
ما ثم ل ،ما سمع حديث السبعين فاكتوى شخص  ؟دخوله في السبعين اكتوى فندمفي وهل يقال مثل هذا  ،التسليم

ي فوقل مثل هذا سليم، بدليل أن عمران بن الحصين لما ندم على ذلك وترك عاد الت يدخل؛ سمع ندم على ذلك
 ؟يكون مع السبعينلمن ندم على الرقية هل يرجع  ة،الرقي

هذا في عمران أن ال يحدث ب وقد أوصى "ثم تركت الكيكان يسلم علي حتى اكتويت فتركت " :هنا عمران يقول
 حياته.

 طالب:.......
 نعم؟

 ...طالب:....
 .مقطوع به هذا معروف تسلم عليه المالئكةأمر  هذاو ال شك المالئكة  نعم، إيه

 :الهالل ق ا شعبة عن حميد بنقال: حدثنحدثنا محمد بن جعفر  :مثنى وابن بشار قاالالحدثناه محمد بن و "
 ."حصين بمثل حديث معاذقال لي عمران بن : سمعت مطرفًا قال

ن مطرف قتادة عحدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن  :شار قال ابن المثنىمثنى وابن بالمحمد بن وحدثنا "
 بهانفعك لعل هللا أن يكنت محدثك بأحاديث  :قالفحصين في مرضه الذي مرض فيه بعث إلي عمران بن  :قال

ن مت فحدث بها إن شئت ،فإن عشت فاكتم عني ،بعدي  .الرياء يؤمن -بعد الوفاة الرياء-ألنه يؤمن معها  "وا 
الناس  ،فريط والتضييعوقد يوجد من يستشرف لهذا األمر مع الت ،يعني من قبل المالئكة "م علي  ل ِ إنه قد س  "

ذا عطس انتظر التشميت ،انتظر التسليمإذا أدى هذه الفريضة  بعض الناس ،طرفي نقيض وبعض الناس  ،وا 
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وهللا  ،إنه ال يستحق الجنة :يقول ،النارمن  باالستعاذةيكتفي  ،ي أن يسأل هللا الجنةيويستح ،يتعبد سبعين سنة
 ، نعم؟المستعان

 طالب:.......
 لكن قد تحصل للمفضول مع ،وحصلت ووقعت ،ومقررة في الشرع ولها أدلتها ثابتة كرامات األولياء معروفة

ن و دوقد تحصل لولي  ليس من الزمها الكرامة، ،ليس من الزم الوالية الكرامة يعني ،قد تحصل ،وجود الفاضل
ائده قلكن على اإلنسان أن يكون  ،قد تكون فتنة لهو  وقد تحصل لمن هو دونه ،ليكون تثبيتاا له ؛من هو فوقه

 ، نعم؟ال ينظر إلى مثل هذه األمور ،وسائقه النصوص
 طالب:.......

 قد يكون استدراجاا. اا،ال وقد يخشى أن يكون استدراج
ا ينه عنه ولم ،ثم لم ينزل فيها كتاب هللا ،بين حج وعمرة معقد ج -صلى هللا عليه وسلم-ن نبي هللا واعلم أ"

ن  ،دوعرفنا أن رأيه مستند إلى نصوص واجتها "أيه ما شاءقال رجل فيها بر  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  نبي وا 
 .لكنه مستند إلى نصوص قوله مرجوح ،مرجوحاا  -وأرضاه رضي هللا عنه-كان قوله 

ف عن مطر  ا سعيد بن أبي عروبة عن قتادةقال: حدثنا عيسى بن يونس : حدثنقالحدثنا إسحاق بن إبراهيم "
لى هللا عليه ص-علم أن رسول هللا ا :قال -رضي هللا عنه-عن عمران بن حصين  يربن عبد هللا الشخ  

ال فيها ق -لى هللا عليه وسلمص- رسول ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما ،جمع بين حج وعمرة -وسلم
 .برأيه ما شاء رجل

ن عمران عا قتادة عن مطرف قال: حدثنا همام قال: حدثني عبد الصمد قال: حدثنوحدثنا محمد بن المثنى "
قال  ،قرآناليه ولم ينزل ف - عليه وسلمصلى هللا-تمتعنا مع رسول هللا  :قال -عنه رضي هللا-بن حصين 

-عثمان و عمر يعني مع ثبوت النهي عن - ك الثالثةعلى جواز األنساولذا أجمع أهل العلم  "رجل برأيه ما شاء
 واإلجماع حاصل على أن األنساك الثالثة جائزة. ،هذا اجتهاد وقول مرجوح -رضي هللا عنه
 طالب:.......

 ؟نأيو 
 طالب:.......

 .واحتسبواوا صبروا واحتسبوا، صبروا ر ـصب
 طالب:.......

ومطرف ساقه  ،ني من ضمن ما قال لمطرف هذا الكالميع ،ساقه مع الحديث ،ال هذا من ضمن الحديث ؟نأيو 
 مع، نعم؟كما س

 طالب:.......
 رأى أن قول عمر مرجوح فيو  -عليه الصالة والسالم-هو نظر إلى أمر النبي  ،ال هو نظر إلى األمر النبوي 

 .-عليه الصالة والسالم-مقابل قوله 
 طالب:.......
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 ؟خاصة
 طالب:.......

 نها لكم خاصة.أ ليس فيه نص مرفوعهذا ظنه أنها خاصة  هذا رأي، ،هذا اجتهاد :كذلك نقول
ي دثنقال: ح ا إسماعيل بن مسلمقال: حدثنا عبيد هللا بن عبد المجيد قال: حدثنوحدثنيه حجاج بن الشاعر "

 ،بهذا الحديث -رضي هللا عنه-الشخير عن عمران بن حصين  بن محمد بن واسع عن مطرف بن عبد هللا
 ."ا معهوتمتعن -صلى هللا عليه وسلم-نبي هللا تمتع  :قال
مر عحدثنا حامد بن " ،أبي بكرة الصحابي المشهور جد أبيهمنسوب إلى  "وحدثنا حامد بن عمر البكراوي "

اء ن أبي رجعا عمران بن مسلم قال: حدثنبشر بن المفضل حدثنا  :أبي بكر المقدمي قاالالبكراوي ومحمد بن 
صلى - هللاها رسول وأمرنا ب -يعني متعة الحج-نزلت آية المتعة في كتاب هللا  :ينقال عمران بن حص :قال

جِ  ف م  ت م ت ع  ِباْلع ْمر   }ف م ن، نعم -متعة الحج-آية المتعة  "-هللا عليه وسلم دْ ا اْست يْ ِة ِإل ى اْلح  ر  ِمن  اْله  ( 196)] ِي{س 
 .[سورة البقرة

ولم  ،تنسخ آية متعة الحجم لم تنزل أية ث -صلى هللا عليه وسلم- أمرنا بها رسول هللاو  ،يعني متعة الحج"
 ."يه بعد ما شاءقال رجل برأ ،تحتى ما -صلى هللا عليه وسلم-ينه عنها رسول هللا 

مران بن ا أبو رجاء عن عقال: حدثنعن عمران القصير ا يحي بن سعيد قال: حدثنوحدثنيه محمد بن حاتم "
 ."رنا بهاوأم :ولم يقل -صلى هللا عليه وسلم-ناها مع رسول هللا لفعو  :غير أنه قالحصين بمثله 

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


